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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Mediterranean Combo, δράση δειγματοδιανομών στην Ισπανία 

(Μαδρίτη, Βαλένθια 21/11-2/12/2022) 

Κατά το  διάστημα 21 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου τ.ε. υλοποιήθηκε στην Ισπανία (Μαδρίτη και 

Βαλένθια) δράση δειγματοδιανομών κηπευτικών προϊόντων και λωτού, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

ευρωπαϊκού προγράμματος προώθησης “Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης φρούτων και 

λαχανικών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ (Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία και Ουγγαρία)”, με διακριτικό τίτλο 

“MEDITERRANEAN COMBO”, το οποίο διανύει το δεύτερο έτος υλοποίησής του.  

Επισημαίνεται ότι φορείς υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος είναι επτά αγροτικοί συνεταιρισμοί 

από την Κρήτη (Α.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ, Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙ,  Α.Σ. ΝΟΤΟΣ, Α.Σ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, Ο.Π. 

«ΦΑΛΛΑΣΑΡΝΑ» - Κομπογεννητάκης & ΣΙΑ Ο.Ε., Α.Σ. ΨΑΡΗΣ , Α.Σ. ΚΑΜΙΡΟΣ – ΚΡΗΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΟΛΙ) και ο ισπανικός Σύνδεσμος Λωτού (Asociación Española del Kaki) με έδρα στη Βαλένθια, 

ενώ προωθούμενο «πακέτο» προϊόντων είναι τα κηπευτικά (τομάτα, αγγούρι, πιπεριά, μελιτζάνα) και 

το φρούτο λωτός. H ελληνική εταιρεία NOVACERT, σε συνεργασία με την ιταλική εταιρεία 

BLANCDENOIR SRL συνθέτουν τον Εκτελεστικό  Οργανισμό του εν λόγω προγράμματος.  

Η εν λόγω δράση πραγματοποιήθηκε σε 4 σημεία πώλησης στη Βαλένθια και σε 6 σημεία πώλησης στη 

Μαδρίτη, για 10 ημέρες, κατά το προαναφερόμενο διάστημα  και ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή. Κατά 

τη διάρκεια των δειγματοδιανομών, ένα ειδικά σχεδιασμένο stand ήταν τοποθετημένο σε ευδιάκριτο και 

ευπρόσιτο μέρος σε κάθε σημείο πώλησης, όπου ένας εκπαιδευμένος Ισπανός προωθητής ενημέρωνε 

απ’ ευθείας τους καταναλωτές, τους παρότρυνε να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο σχετικά με τις 

γευστικές προτιμήσεις τους όσον αφορά τα νωπά προϊόντα φρούτων και λαχανικών, δίνοντάς τους ένα 

φυλλάδιο του προγράμματος, καθώς και δωρεάν δείγμα των υπό προώθηση προϊόντων (ντομάτα, 

αγγούρι, πιπεριά και λωτός). Σημειώνεται ότι το εν λόγω ερωτηματολόγιο μπορεί να αντληθεί από την 

ιστοσελίδα με διεύθυνση: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQyS_vzyxdbXmwv6OZb5gsHdwf4txEUU6kgquYj_EOA-

i3rw/viewform.  

Ο υπογράφων επισκέφθηκε δύο αγορές στη Μαδρίτη (Mercado de La Paz και Mercado de Chamartín), 

όπου συναντήθηκε με δύο στελέχη της εταιρείας NOVACERT που μετέβησαν στην Ισπανία για 

συντονισμό του εγχειρήματος κατά τις δύο εβδομάδες υλοποίησής του (κ.κ. Κατερίνα Μίχου και Μαρία 

Γιοκαρίνη), με οποία είχε άψογη συνεργασία πριν και κατά την διάρκεια των επισκέψεών του στις 

αγορές. Υπογράφων διαπίστωσε ισχυρό ενδιαφέρον Ισπανών καταναλωτών και αυξημένη κίνηση στο 

stand του προγράμματος, καθώς και την εξαιρετικά συνεπή και αξιοπρεπή παρουσία των Ισπανών 

συνεργατών προωθητών. Υπογράφων, χάρη σε πρωτοβουλία των ως άνω στελεχών της NOVACERT, 
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ήρθε σε επαφή με τον κ. Javier Ollero, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κλειστών Λαϊκών Αγορών της 

Μαδρίτης (Federación de Comercio Agrupado y Mercados de la Comunidad de Madrid - COCAM), με 

τον οποίο σκοπεύει να καλλιεργήσει επαφή που ενδεχομένως ανοίξει κάποια νέα κανάλια για ελληνικά 

νωπά αγροτικά προϊόντα, μέσω βεβαίως της κεντρικής αγοράς νωπών προϊόντων της Μαδρίτης 

(Mercamadrid).  

 

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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